CURRICULUM
DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ
De ce? Cum? Când?
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Ce este dezvoltarea
socio-emoțională și
de ce contează?
Dezvoltarea socio-emoțională se referă la
dobândirea unui set de abilități care includ:
capacitatea de a recunoaște și a-și regla propriile
emoții, recunoașterea emoțiilor și perspectivei
altora; gestionarea constructivă a situațiilor
interpersonale, inclusiv rezolvarea problemelor și
soluționarea conflictelor, menținerea relațiilor
pozitive cu ceilalți.

MAI MULŢI PRIETENI

MAI BINE LA ȘCOALĂ

Domeniile dezvoltării socio-emoționale
(SE):

SUCCES ÎN VIAŢĂ
procese emoționale

Cercetările privind impactul acestor
abilități arată că acei copii care se dezvoltă
în cadrul programelor de educație timpurie
se descurcă mai bine la școală, au mai
mulți prieteni și au mai mult succes mai
târziu în viață. Ceea ce este interesant, este
că avem o oportunitate unică de a
contribui dezvoltarea acestor abilități în
copilărie timpurie.

caracter

abilități sociale

reglare cognitivă

mentalitate
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Domeniile dezvoltării
socio-emoționale (SE) și
importanța lor
PROCESE EMOŢIONALE
‣ cunoașterea emoțiilor
‣ exprimarea emoțiilor
‣ reglarea
comportamentelor
‣ perspectiva
Procesele emoționale sunt
abilități care îi ajută pe copii
să își recunoască, să își
exprime și să-și regleze
emoțiile, să empatizeze și să
poată înțelege perspectiva
celorlalți. Ele sunt utilizate în
cadrul situațiilor care
necesită reglare emoțională,
comportamentală și
interpersonală, le permit
copiilor să recunoască cum îi
fac să se simtă diferite
situații și cum să răspundă în
mod prosocial. Aceste
abilități sunt fundamentale
pentru interacțiunile sociale
pozitive și dezvoltarea
relațiilor cu colegii și adulții.

ABILITĂŢILE SOCIALE/
INTERPERSONALE
‣
‣
‣
‣

înțelegerea indiciilor
sociale
rezolvarea conflictelor
rezolvarea socială a
problemelor
abilități prosociale

Abilitățile sociale presupun
interpretarea

comportamentelor celorlalți
cu acuratețe, o navigare
eficientă a contextelor
sociale în interacțiunea cu
adulții și alți copii. Copiii
utilizează aceste abilități
pentru a colabora, a rezolva
probleme sociale, astfel încât
să se înțeleagă fără conflicte
sau, când acestea apar, să le
poată soluționa.

REGLAREA COGNITIVĂ
(FUNCŢIA EXECUTIVĂ)
‣ controlul atenției
‣ controlul inhibitor
‣ memoria de lucru/
planificare
‣ flexibilitate cognitivă
Reglarea cognitivă
direcționează
comportamentul către un
anumit scop. Aceste abilități
sunt necesare în situații care
implică concentrarea
atenției, planificarea,
rezolvarea problemelor,
coordonare, alegeri
conștiente între alternative,
rezistența la un impuls
interior sau exterior și
distragere. Ele îi ajută pe
copii să înțeleagă reguli
abstracte, să facă față
situațiilor noi, să ia decizii pe
baza informații și să jongleze
între sarcini și obiective.

CARACTERUL
Caracterul înglobează
credința și acțiunea ghidată
de un set fundamental de
valori etice precum respectul,
dreptatea și responsabilitatea
pentru sine și pentru ceilalți.
Caracterul se referă și la acele
valori și obiceiuri utile pentru
a performa la potențialul
maxim - perseverența, zelul
și auto-controlul. Un caracter
puternic presupune preluarea
inițiativei și perserverența în
acțiuni concordante cu
valorile proprii în fața
provocărilor etice,
interpersonale sau personale.

MENTALITATEA
Mentalitatea se referă la
viziunea despre propria
persoană și ceilalți, despre
lume și circumstanțele
proprii. Mentalitatea
influențează modul în care
copiii interpretează și
răspund la diferite
evenimente cotidiene. O
mentalitate optimistă, de
creștere, este un instrument
puternic care îi ajută pe copii
să se protejeze și să
gestioneze emoțiile negative
pentru a finaliza sarcini sau a
relaționa pozitiv cu ceilalți.
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Cum îi ajutăm pe
copii să învețe?
‣ Prin interacțiunile pe care le au zi de
zi cu colegii și adulții care îi îngrijesc
‣ Prin activități dedicate, concepute
special pentru a susține învățarea SE
Spre deosebire de dezvoltarea cognitivă,
abilitățile socio-emoționale nu pot fi
predate. În loc să încercăm să îi „învăţăm”
abilităţi cum ar fi curajul şi autocontrolul,
ne concentrăm în schimb pe crearea unor
medii - atât la grădiniță, cât şi acasă - în
care aceste calităţi sunt ajutate să
înflorească.

PARTENERIATUL CU PĂRINŢII

COLABORARE CU CONSILIERUL
EDUCAŢIONAL ALEXANDRA ILIEȘ
ȘI PSIHOLOGUL ANITA PASTOR

FORMARE CONTINUĂ A
EDUCATORILOR, ÎNGRIJITORILOR ȘI
PROFESORILOR

CURRICULUM DE DEZVOLTARE
SOCIO - EMOŢIONALĂ

FORMARE CONTINUĂ: ne dorim să
creștem și să ne dezvoltăm zi de zi cu
ajutorul specialiștilor care ne susțin.
Astfel putem oferi copiilor modele
reale, sprijinul și susținerea de care au
nevoie pentru atingerea obiectivelor
dezvoltării SE.
PARTENERIATUL CU PĂRINŢII: credem
că educația adevărată presupune o
colaborare strânsă între părinți și
grădiniță, iar la baza acestei comunicări
stă dialogul deschis.
PROIECTE: pe parcursul anilor
grădiniței vom elabora proiecte ample
care au rolul de a extinde abilitățile
socio-emoționale dincolo de sfera
grădiniței. Proiecte vor fi centrate pe
teme legate de valorile nostre: sociale,
de protecție a naturii și multe altele.
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Cum poți susține
învățarea?
COMUNICAREA DESCHISĂ cu noi - educatori și management. Comunicând
deschis vom reuși să ne cunoaștem mai bine și să îndrumăm împreună copiii
pe drumul dezvoltării socio-emoționale. Vă vom pune la dispoziție
informații prin aplicația, prin newsletter, dar și în cadrul întâlnirilor cu
educatorii, consiliul părinților și, la nevoie, cu psihologul sau consilierul
educațional.
IMPLICAREA în proiectele pe care vi le vom propune susțin modelul pe care
ne dorim să îl transmitem copiilor și ne vor ajuta să construim o comunitate
cu valori și obiective comune. Indiferent dacă este vorba despre sărbătorile
semestriale sau proiecte mai ample, vă așteptăm în grădiniță!
PARTICIPAREA la întâlnirile cu părinții și la atelierele pentru părinți sunt
esențiale pentru a aborda educația copiilor coerent, iar studiile ne arată că
dezvoltarea socio-emoțională a copiilor progresează mult mai rapid astfel.

Așteptăm cu mare nerăbdare să
construim împreună viitorul pe care îl
visăm pentru toți copiii!

SUNTEMîncrezători!
echipa

